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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

 

Προς τους µετόχους της « ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικών εσόδων, 

µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, 

καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 

συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να 

εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση 

την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά 

θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή 

µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την 

παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
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Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2011 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Εµµανουήλ Ν. Μανουσάκης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 27271 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Ενδιάµεσες  Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις  

Στοιχεία Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 

(Ποσά Σε Ευρώ) 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.12.2010 30.06.2010

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 4 2.000,00 0,00

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 5 7.495.000,00 7.495.000,00

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 13 11.825,70 1.076,26

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 7.508.825,70 7.496.076,26

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 6 10.293,82 9.170,61

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 350.265,23 3.190,21

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 360.559,05 12.360,82

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.869.384,75 7.508.437,08

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 8 3.490.000,00 140.000,00

Αποτελέσµατα Εις Νέον 9 -635.503,22 -503.057,68

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.854.496,78 -363.057,68

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 10.1 5.000.000,00 0,00

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 5.000.000,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 5.421,06 28,80

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 10.2 8.939,32 7.871.465,96

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 527,59 0,00

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 14.887,97 7.871.494,76

Σύνολο υποχρεώσεων 5.014.887,97 7.871.494,76

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.869.384,75 7.508.437,08

 

 
 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 29 αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων.



  

 

 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  01.07.2010-31.12.2010 

  6 

 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 (Ποσά σε  Ευρώ) 

Σηµ.
01.07.2010 

30.09.2010

01.10.2010 

31.12.2010

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

30.09.2009

01.10.2009 

31.12.2009

01.07.2009 

31.12.2009

Κύκλος Εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος Πωλήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτό αποτέλεσµα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Άλλα Έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10

Έξοδα ∆ιάθεσης 0,00 0,00 0,00 -1.707,92 0,00 -1.707,92

Έξοδα ∆ιοίκησης -37.570,57 -4.207,78 -41.778,35 0,00 0,00 0,00

Αλλα Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -37.570,57 -4.207,78 -41.778,35 -1.707,82 0,00 -1.707,82

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 12 -225,40 -101.191,23 -101.416,63 0,00 -78.820,00 -78.820,00

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -225,40 -101.191,23 -101.416,63 0,00 -78.820,00 -78.820,00

Καθαρά Κέρδη /Ζηµίες Χρήσεως  προ φόρων -37.795,97 -105.399,01 -143.194,98 -1.707,82 -78.820,00 -80.527,82

Φόρος εισοδήµατος 0,00 10.749,44 10.749,44 0,00 0,00 0,00

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου (Α) -37.795,97 -94.649,57 -132.445,54 -1.707,82 -78.820,00 -80.527,82

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) -37.795,97 -94.649,57 -132.445,54 -1.707,82 -78.820,00 -80.527,82

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων
-37.570,57 -4.207,78 -41.778,35 -1.707,82 0,00 -1.707,82

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
-37.570,57 -4.207,78 -41.778,35 -1.707,82 0,00 -1.707,82

 
 

           Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 29 αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης  

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Ιδιες µετοχές

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 30.06.2009 8 140.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.297,46 133.710,54

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -80.527,82 -80.527,82

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2009 140.000,00 0,00 0,00 0,00 -86.825,28 53.174,72

Σηµ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Ιδιες µετοχές

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα 30.06.2010 140.000,00 0,00 0,00 -503.057,68 -363.057,68

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα µετά από φόρους
0,00 0,00 0,00 0,00 -132.445,54 -132.445,54

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 8 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350.008,00

Υπόλοιπα 31.12.2010 3.490.000,00 0,00 0,00 0,00 -635.503,22 2.854.496,78
 

 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 29 αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
 



  

 

 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  01.07.2010-31.12.2010 

  8 

 

Κατάσταση ταµειακών ροών 

 
 

01.07.2010    

31.12.2010

01.07.2009 

31.12.2009

 Λειτουργικές δραστηριότητες  

 Εισπράξεις από απαιτήσεις  0,00 0,00

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.  -38.981,71 -338,63

(Πληρωµές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  0,00 0,00

Τόκοι πληρωθέντες  -93.477,31 -78.318,20

 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -132.459,02 -78.656,83

 Επενδυτικές δραστηριότητες  

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων  0,00 0,00

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και αυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών ,συγγενών ,κοινοπραξιών κπλ 0,00 -7.435.000,00

Χορηγήσεις δανείων σε θυγατρικές 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες  0,00 0,00

Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  0,00 -7.435.000,00

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.350.000,00 0,00

 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  5.001.000,00 7.753.000,00

 Εξοφλήσεις δανείων  -7.871.465,96 0,00

 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  479.534,04 7.753.000,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  347.075,02 239.343,17

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  3.190,21 71.864,83

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  350.265,23 311.208,00

 
 
 
 
 
Οι καταστάσεις από τις σελίδες 9 έως 29  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Επιλεγµένες σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

1.Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 

• H εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάρτιο  του 2009 (ΦΕΚ 2461/3.4.2009) µε την επωνυµία  

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και διακριτικό τίτλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Έδρα της ορίσθηκε ο δήµος Αχαρνών και ειδικότερα  το 15ο χιλ. 

Λεωφόρου Πάρνηθος. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι α) η ίδρυση εταιρειών 

παντός εταιρικού τύπου που σκοπό θα έχουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

ή µη, β)την ίδρυση και λειτουργία µονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων, γ)την 

παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τη 

Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδόσεως, δ)κάθε συναφή ή παρεµφερή 

εργασία έχουσα σχέση µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την µελέτη, προµήθεια ή 

εµπορία του απαραίτητου γι’ αυτές ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ε)την ίδρυση-λειτουργία 

εργοστασιακών µονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρµολόγηση φωτοβολταϊκών 

πηγών ενέργειας, του απαιτούµενου προς τούτο εξοπλισµού, καθώς και την ίδρυση-λειτουργία 

εργοστασιακών µονάδων για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές καθώς και την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, ανανεώσιµη ή µη, στ)την επί κέρδη 

διάθεση και εν γένει εκµετάλλευση των παραγοµένων στις εργοστασιακές µονάδες προϊόντων 

καθώς και την επί κέρδη διάθεση και την εν γένει εκµετάλλευση κάθε µορφής ενέργειας 

παραγόµενης ιδίως από ανανεώσιµες πηγές ή µη, ζ)την επί κέρδη απόκτηση και περαιτέρω 

διάδοση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής µε τα παραγόµενα στις άνω εργοστασιακές 

µονάδες προϊόντα και ενέργεια. 

• Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε 140.000 € διαιρούµενο  σε δεκατέσσερις  χιλιάδες 

(14.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα  (10) ευρώ η  καθεµία. 

• Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 6ης Σεπτεµβρίου 2010 το  µετοχικό  

κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  τρία εκατοµµύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ  (3.350.000) µε 

καταβολή µετρητών ,µε έκδοση τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων  (335.000) νέων ονοµαστικών 

µετοχών , ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. 

• Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται 

σε τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες ενενήντα  χιλιάδες ευρώ (3.490.000,00) διαιρούµενο σε 
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τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (349.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα 

(10) ευρώ έκαστη. 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

• Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 3 έως 11 µέλη.  

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης ∆εκεµβρίου 2010 

εκλέχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από τους κκ. Ευριπίδη Χαραλάµπους 

∆οντά Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο  , Απόστολο Ηλ. ∆οντά  Αντιπρόεδρο και  Απόστολο 

Ιωάν. ∆οντά µέλος. Η θητεία του ∆.Σ είναι τριετής. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

• Οι συνηµµένες  ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν στην περίοδο από 01.7.2010 έως 

31.12.2010  της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2010 έως 30.06.2011, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 

την αρχή του ιστορικού κόστους.  

• Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου 01.7.2010 εως 

31.12.2010, έχουν καταρτισθεί σύµφωνα  µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.), καθώς και των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και την µόνιµη επιτροπή  ∆ιερµηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

• Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α.:  

• Σύµφωνα µε  την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία  1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως 

τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04) οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες  σε οποιοδήποτε 

Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) και οι θυγατρικές τους ,υποχρεούνται να 

ετοιµάζουν  τις οικονοµικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν  µετά  την 1η Ιανουαρίου 

2005,  σύµφωνα µε  τα ∆.Π.Χ.Α. Βάσει του ∆.Π.Χ.Α. 1 και της προαναφερθείσας ελληνικής 

νοµοθεσίας οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 

• Η εταιρεία είναι θυγατρική του οµίλου «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και 

συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του  οµίλου  µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Η µητρική εταιρεία συµµετέχει άµεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 100%.  
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2.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων  

 
Α. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2010-2011  

 

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» Εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 

αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 3 Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009] .Το τροποποιηµένο 

∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να 

καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό 

χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του 

ελέγχου θυγατρικής.  

Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή πρότυπα 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, 

∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής 

∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. 

Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

  

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009, L 149 - 

12.6.2009] 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν: 

α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, 

β) Τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση 

επιχειρήσεων και 

γ) Τα µελλοντικά αποτελέσµατα.  

Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν: 

α) Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά 

τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό 

τους επί της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώµενου. 
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β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και 

γ) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου 

τιµήµατος.  

     Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ ∆ΠΧΑ 1, 

∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7, στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 

33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 9 της Επιτροπής 

∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) « Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης» 

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 25ης Νοεµβρίου 2009, L 311/6  - 26.11.2009] 

 Οι τροποποιήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να καταστήσουν ευχερέστερη τη χρήση του  και 

την τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, διαγράφονται από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες 

µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι 

ουσιαστικές  απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες. 

 

• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/42  - 24.3.2010] 

    Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 διευκρινίζει τη λογιστική µεταχείριση των συναλλαγών που 

βασίζονται στην αξία των µετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις 

µετρητοίς και η υποχρέωση αναλαµβάνεται από άλλη οντότητα του οµίλου (συναλλαγές οµίλων οι 

οποίες αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε 

µετρητά).  

    Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  

Επιπρόσθετα µε τον ανωτέρω κανονισµό η ∆ιερµηνεία 8 και η ∆ιερµηνεία 11 της Επιτροπής 

∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) , που 
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αναφέρονται στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», απαλείφονται. 

 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

 Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

15ης Σεπτεµβρίου του 2009, L 244/6  - 16.9.2009] 

     Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος 

ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. 

     Επειδή η εταιρεία δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  η 

τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»  

 Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις 30 Μαρτίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

25ης Μαρτίου του 2009, L 80/5  - 26.3.2009] 

    Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες (διακανονισµούς) 

παραχώρησης δηµόσιων υπηρεσιών.  

    Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η διερµηνεία 29 της 

µόνιµης επιτροπής διερµηνειών (ΜΕ∆-SIC) τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 

12 όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού  

 Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» Εφαρµόζεται, το αργότερο, 

από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις  31 ∆εκεµβρίου 

2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου του 2009, L 

191/5  - 23.7.2009] 

    Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους 

λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. 

      Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
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• Ε∆∆ΠΧΑ 16  «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό»  

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις  30 Ιουνίου  2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 4ης Ιουνίου  του 2009, L 139/6  - 5.6.2009]  

    Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου 

νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί 

τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες 

σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που 

αναταξινοµούνται  από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και 

για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο.  

    Επειδή η εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε 

εκµετάλλευση στο εξωτερικό, η διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους»  

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις  31 Οκτωβρίου  2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142 /2009 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεµβρίου του 2009, L 312/8  - 27.11.2009]. 

     Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµφίδροµων  

(non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που 

ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και 

β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων 

ενεργητικού είτε µετρητών.  

    Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 5 και το διεθνές λογιστικό πρότυπο 

(ΙΑS) 10  τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού  

   Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

  

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» Εφαρµόζεται  , το 

αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά τις  31 

Οκτωβρίου  2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης 

Νοεµβρίου του 2009, 

 L 314/15  - 1.12.2009]  

   Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική 
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οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη 

συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε 

υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη 

που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου 

περιουσιακού στοιχείου. 

     Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1  τροποποιείται  σύµφωνα µε το 

προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού . 

     Η διερµηνεία αυτή δεν  έχει εφαρµογή στην εταιρεία.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες  που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος 

ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

  Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου 

οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά την   31η ∆εκεµβρίου 2009  [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

243/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/33 - 24.3.2010] 

     Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 

εκδόθηκαν τον Απρίλιο του  2009. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

  Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας 

και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

 

• ∆ΠΧΑ 5 «Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες»  

   Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 

δραστηριότητες.  

 

• ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα 

περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  
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• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

    Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την 

έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη 

κυκλοφορούν στοιχείο.  

 

• ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»  

     Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό 

στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές 

δραστηριότητες.  

 

• ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων 

ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

 

• ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»  

   Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τον επιµερισµό και την επιµέτρηση (για σκοπούς 

αποµείωσης)  της υπεραξίας που προκύπτει σε συνένωση επιχειρήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η 

υπεραξία που προκύπτει θα επιµερίζεται από την ηµεροµηνία της απόκτησης σε κάθε µονάδα 

δηµιουργίας ταµιακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών του αποκτώντος που 

αναµένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. 

 

• ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  

  Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες  για την επιµέτρηση  της εύλογης αξίας 

αποκτηθέντος σε συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

 

• ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  

    Οι τροποποιήσεις αφορούν: 

   (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή 

δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο,  

   (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και  

   (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης 
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συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο 

κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.  9  «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»  

    Η τροποποίηση καθορίζει περιπτώσεις  περιορισµού των δυνατοτήτων  εφαρµογής της παρούσας 

διερµηνείας σε παράγωγα ενσωµατωµένα σε συµβόλαια. 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16  «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό»   

    Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την δυνατότητα κατοχής και καθορισµού ενός  

παράγωγου ή µη παράγωγου  µέσου   ως µέσου  αντιστάθµισης σε µια αντιστάθµιση καθαρής 

επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού. Το/α µέσο/α αντιστάθµισης µπορεί να κατέχεται/ονται 

από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα ή οντότητες εντός του οµίλου, αρκεί να πληρούνται τα 

κριτήρια καθορισµού, τεκµηρίωσης και αποτελεσµατικότητας του ∆.Λ.Π. 39 . 

 

• ∆ΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς » 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

Ιουνίου  2010, L 157/3  - 24.6.2010] 

     Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι  οντότητες µε δραστηριότητες στους κλάδους του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου οι οποίες µεταβαίνουν σε ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να χρησιµοποιούν 

λογιστικές αξίες για τα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν καθοριστεί 

βάσει των προγενέστερων λογιστικών τους κανόνων. Οι οντότητες που αποφασίζουν να 

χρησιµοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πρέπει να υποχρεούνται να επιµετρούν τις υποχρεώσεις θέσης 

εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεµφερείς υποχρεώσεις σχετικά µε περιουσιακά στοιχεία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» και να αναγνωρίζουν  απευθείας στα αδιανέµητα κέρδη 

οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του ποσού αυτού και της λογιστικής αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων 

κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ που έχει προσδιοριστεί µε βάση τις προηγούµενες 

ΓΠΛΑ της οντότητας.  Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 αφορά επίσης επανεκτίµηση της διαπίστωσης 

της µίσθωσης.  

     Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
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Β. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την  1 

Ιανουαρίου 2011 

 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» & ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου  2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

30ης Ιουνίου  2010, L 166/6  - 1.7.2010] 

        Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα  (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για 

πρώτη φορά )  απαλλαγής  από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του 

∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε 

περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 

Σκοπός της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω 

οντότητες.  

      Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.  14  (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο 

καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» 

Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 31 ∆εκεµβρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

19ης Ιουλίου  2010, L 186/10  - 20.7.2010] 

     Η τροποποίηση αφορά στην  εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις 

όπου µια οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη 

πληρωµή εισφορών, όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η οντότητα που πραγµατοποιεί την 

προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα 

καθορισµένων παροχών υπόκειται σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισµό της εν λόγω προπληρωµής, όπως και κάθε άλλης 

προπληρωµής, ως περιουσιακού στοιχείου.  

    Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
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∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»    

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Ιουλίου  2010, L 186/1  - 20.7.2010] 

      Η  τροποποίηση αυτή επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 

συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου 

να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα 

µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα 

συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις.  

   Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 8 Λειτουργικοί τοµείς»  

τροποποιείται  σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού . 

   Η εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµεροµηνία που τίθενται  σε εφαρµογή.  

 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 

Εφαρµόζεται,το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει 

µετά τις 30 Ιουνίου  2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης 

Ιουλίου  2010, L 193/1  - 24.7.2010] 

   Η διερµηνεία  παρέχει  καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να 

λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς  τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των όρων της υποχρέωσης.  

      Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών 

προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»   τροποποιείται  σύµφωνα µε το προσάρτηµα του 

παρόντος κανονισµού. 

       Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή  στην εταιρεία.  

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»    

Εφαρµόζεται  , το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που 

αρχίζει µετά τις 31 Ιανουαρίου   2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293 /2009 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου  2009, L 347/23  - 24.12.2010] 
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       Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα 

εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας 

του εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του 

εκδότη έναντι συγκεκριµένου ποσού µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, 

ακόµα και αν η τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα 

επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη.  

      Η τροποποίηση  αυτή δεν έχει εφαρµογή  στην εταιρεία.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες  που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος 

ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

  Οι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 

εκδόθηκαν τον Μάιο  του  2010 . Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας  και θα 

εφαρµοσθούν αµέσως µετά από την έγκριση τους από την Ε.Ε. 

  Οι εν λόγω  τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ε.Ε.  

Σύµφωνα όµως µε το δηµοσιοποιηµένο χρονοδιάγραµµα  της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( E.F.R.A.G.) πρόκειται να υιοθετηθούν 

εντός του πρώτου τριµήνου του 2011 Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται  , το αργότερο, από την 

ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού  έτους που αρχίζει µετά την   30η Ιουνίου   2010 και 

έχουν ως ακολούθως:  

 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς»  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν :α)Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της εύλογης αξίας (ως 

τεκµαιρόµενου κόστους)  που είχε χρησιµοποιηθεί µε βάση προηγούµενες λογιστικές αρχές 

(Γ.Π.Λ.Α) εξαιτίας µιας δηµόσιας προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόµη και αν το γεγονός αυτό είχε 

συµβεί µετά από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των 

πρώτων οικονοµικών καταστάσεων β) Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της λογιστικής  αξίας (ως 

τεκµαιρόµενου κόστους) ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης από επιχειρήσεις  που υπόκεινται σε «ειδικές ρυθµίσεις» ακόµα και στην περίπτωση που 
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η λογιστική αξία περιλαµβάνει κόστη που δεν αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ γ) ∆εν 

απαιτείται η εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 όταν αλλάζει µία λογιστική αρχή στην περίοδο που καλύπτεται 

από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που η οντότητα έχει δηµοσιεύσει ήδη  

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 απαιτούνται γνωστοποιήσεις.   

 

∆ΠΧΑ 3  «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

∆ιευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρµόζεται το ενδεχόµενο τίµηµα που λαµβάνεται σε µία συνένωση 

επιχειρήσεων πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής του αναθεωρηµένου προτύπου ∆ΠΧΑ 3 (2008) κατά 

την ηµεροµηνία εφαρµογής του. ∆ίδονται οδηγίες για την µεταγενέστερη λογιστικοποίηση  του. 

Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής και για την 

λογιστικοποίηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών του αποκτώµενου.  

 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις κυρίως σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων.       

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση 

των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  

 

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που 

απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

    Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται 

σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά 

µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών 

πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών»  

     Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 

επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

 

 

3.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης:  

• Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, η ∆ιοίκηση  προβαίνει σε 

εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στα κονδύλια 

που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις  

επανεξετάζονται από τη ∆ιοίκηση περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα 

δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους. Οι βασικές εκτιµήσεις και 

αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να 

επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους  12 µήνες έχουν ως εξής:  

• Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)  

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern basis).  

• Προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις  

Η εταιρεία δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τις 

οποίες θα έπρεπε να διενεργηθούν προβλέψεις αποµείωσης . 

   

       Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 
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3.Πληροφορίες ανά τοµέα 

∆εν υπάρχουν πληροφορίες ανά τοµέα. 

 

4.Ενσώµατα πάγια 

31.12.2010 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Ακινητοποιήσεις υπό 

Εκτέλ & Προκαταβ.
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2010 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Αξίας  31/12/2010 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2010 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία αποσβεσθέντων 31/12/2010 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2010 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00

2.000,00Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Υπολοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 &

προκαταβολές παγιων στοιχείων
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30.06.2010 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γήπεδα   

Οικόπεδα

Κτίρια - Τεχ. 

Έργα

Ακινητοποιήσεις υπό 

Εκτέλ & Προκαταβ.
Σύνολο

Αξία κτήσης  30/6/2009 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές Χρήσης, Προσθήκες, Βελτιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Αφαιρέσεις, Μειώσεις, Πωλήσεις, 

Καταστροφές
0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Αξίας  30/06/2010 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία Αποσβέσεων 30/06/2009 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις Αποσβεσθέντων-πωλήσεις 0,00 0,00 0,00

Τακτικές Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία αποσβεσθέντων 30/06/2010 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναπόσβεστη Αξία 30/06/2010 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Υπολοιπο παραγγελιών στο εξωτερικό κατά την 30η Ιουνίου 2010 &

προκαταβολές παγιων στοιχείων

Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
 

 

5.Επενδύσεις σε θυγατρικές  

31.12.2010 30.06.2010

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 7.495.000,00 0,00

Προσθήκες 0,00 7.495.000,00

Αποµείωση 0,00 0,00

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 7.495.000,00 7.495.000,00
 

 
 
Οι συµµετοχές στις  θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν ως εξής : 

Επωνυµία 
Χώρα 

Εγκατάστασης

Σχέση 

Συµµετοχής

Ποσοστό  

Συµµετοχής 

31.12.2010

Ποσό 

συµµετοχής 

31.12.2010

SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Αµµεση 100% 7.435.000,00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε Ελλάδα Αµµεση 100% 60.000,00
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6.Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

31.12.2010 30.06.2010

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 1.393,82 270,61

∆ανεια σε θυγατρικές 8.900,00 8.900,00

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων και προκαταβολών 10.293,82 9.170,61
 

 
 
 
 

7.Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

31.12.2010 30.06.2010

Ταµείο µετρητά 1.171,90 2.025,00

Καταθέσεις σε ευρώ 349.093,33 1.165,21

Σύνολο 350.265,23 3.190,21
 

 
 
Τα διαθέσιµα  αντιπροσωπεύουν µετρητά και καταθέσεις  λογαριασµών όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
 

 

8.Μετοχικό Κεφάλαιο 

• Το κεφάλαιο κατά την ίδρυση  της εταιρείας το 2009 ορίστηκε  σε εκατόν σαράντα  χιλιάδες 

(140.000) ευρώ, διαιρούµενο σε  δεκατέσσερις  χιλιάδες (14.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας δέκα  (10) ευρώ η  καθεµία. 

• Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 6ης Σεπτεµβρίου 2010 το  

µετοχικό  κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  τρία εκατοµµύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ  

(3.350.000) µε καταβολή µετρητών ,µε έκδοση τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων  (335.000) νέων 

ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας  10 ευρώ  εκάστης. 

• Έτσι, το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε 

τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες ενενήντα  χιλιάδες ευρώ (3.490.000,00) διαιρούµενο σε τριακόσιες 

σαράντα εννέα χιλιάδες (349.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη. 
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9.Αποτελέσµατα εις νέον  

31.12.2010 30.06.2010

Αποτελέσµατα εις Νέον -635.503,22 -503.057,68

Σύνολο -635.503,22 -503.057,68
 

 
 
 
 

10.∆άνεια 

Η εταιρεία προέβη σε έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους 5.000.000 € για αποπληρωµή µέρους του 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού της .Το υπόλοιπο εξοφλήθηκε από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που 

πραγµατοποιήθηκε µε απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Σεπτεµβρίου 

2010. 

 
 

10.1 Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 

 

31.12.2010 30.06.2010

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.000.000,00 0,00

Σύνολο 5.000.000,00 0,00
 

 
 

 

10.2 Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 

 

31.12.2010 30.06.2010

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.939,32 7.569.465,96

∆άνεια σε θυγατρικές 1.000,00 302.000,00

Σύνολο 8.939,32 7.871.465,96
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11.Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31.12.2010 30.6.2010

Προµηθευτές 5.421,06 28,80

Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

Σύνολο 5.421,06 28,80
 

 
 
 
 
 
 

12.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους 

01.07.2010 

30.09.2010

01.10.2010 

31.12.2010

01.07.2010 

31.12.2010

01.07.2009 

30.09.2009

01.10.2009 

31.12.2009

01.07.2009 

31.12.2009

Χρεωστικοί τόκοι (225,40) (101.191,23) (101.416,63) 0,00 (78.820,00) (78.820,00)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικού 

κόστους
(225,40) (101.191,23) (101.416,63) 0,00 (78.820,00) (78.820,00)

 
 
 
 
 

 

13.Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

31.12.2010 30.06.2010

Εξοδα εγκατάστασης 11.825,70 1.076,26

Σύνολο 11.825,70 1.076,26
 

 
 
 
 
• Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση υπολογίστηκε µε συντελεστή 24%.  
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14.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

•  ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από  ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 
 
 

15. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

• Η εταιρεία  δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για  την χρήση που έκλεισε την 30.6.2010 καθώς και για 

την ελεγχόµενη περίοδο 01.07.2010 έως 31.12.2010 .Από τον έλεγχο δεν αναµένεται να προκύψουν  

λογιστικές διαφορές που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

16.Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια  του ∆.Λ.Π 24 

Απαιτήσεις 31.12.2010 30.06.2010

Απο Μητρική 8.900,00 8.900,00

Από θυγατρικές 0,00 0,00

Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00
 

 
 

Υποχρεώσεις 31.12.2010 30.06.2010

Σε Μητρική 0,00 302.000,00

Σε Θυγατρικές 1.000,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00
 

 
 
 
∆εν υπάρχουν  άλλες συναλλαγές  εκτός  των ανωτέρω . 
 
 

17. Ενδοεταιρικές Συναλλαγές 

 
• Χρηµατική διευκόλυνση από µητρική εταιρεία Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργια ΑΕΒΕ € 8.900,00 

• Χρηµατική διευκόλυνση σε θυγατρική εταιρεία Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε                    € 1.000,00 
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18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

• Στις 23.02.2011 ηλεκτρίσθηκε και τέθηκε σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθµός της θυγατρικής 

εταιρείας Selected Volt Α.Ε.Ε., ισχύος 9,99 MW στη θέση Βαµβακού του ∆ήµου Πολυδάµαντα 

Λαρίσης.  

 

 ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών   

• Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι καταχωρηµένες στο 

διαδίκτυο στη διεύθυνση www.stiafilco.com.  του οµίλου .Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις  θα 

παραµείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ηµεροµηνία σύνταξής τους. 

 
 

Υπεύθυνοι σύνταξης 

• Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01/07/2010 - 

31/12/2010 και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε  αυτές είναι οι: 

• ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ. ∆ΟΝΤΑΣ, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ∆ΟΝΤΑΣ ,Αντιπρόεδρος του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΕΤΗ, Υπεύθυνη Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                                  Ο Αντιπρόεδρος  του  ∆.Σ                          Η υπεύθυνη οικονοµικών  

 και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                                           υπηρεσιών  

 

 

 

    ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΧΑΡ.∆ΟΝΤΑΣ            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.,∆ΟΝΤΑΣ        ΑΡΕΤΗ ΑΝ∆Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

  


